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Leiðari

Það er
allt svo
frábært!

Ég kalla það ekki veislu
að húsnæðisverð sé meira
en tvöfalt hærra enn það
var fyrir hrun og að fólk
eigi ekki pening fyrir
nauðsynjum eftir að hafa
borgað af húsnæðinu hver
mánaðamót.

JÖFN OG FRJÁLS er málgagn
Ungra jafnaðarmanna.
Ritið kemur út í það minnsta
árlega og er dreift ókeypis.
Í ritið skrifa ungir jafnaðarmenn
og eftir tilvikum aðrir
flokksmenn og bandamenn
jafnaðarstefnunnar.
Í þetta sinn er ritið gefið út í
aðdraganda kosninga og hefur
efnisval í blaðið tekið mið af því.
Ritstjóri: Auður Alfa Ólafsdóttir
Ritstjórn: Ása Elín Helgadóttir,
Colin Arnold Dalrymple, Inga
Björk Bjarnadóttir, Marinó
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Myndir: Saga Sigurðardóttir,
Jón Ingi Cæsarsson, Kjartan
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Eða það segja Sjálfstæðismenn
að minnsta kosti. Ég er hins vegar
ekki sammála og sama má segja
um stóran hluta þjóðarinnar
ef horft er til þess fylgis sem
ríkisstjórnarflokkarnir mælast með
í könnunum. Eftir rúma viku fara
fram þriðju Alþingiskosningarnar á
rúmum fjórum árum og maður getur
ekki annað en reynt að kryfja hvað
liggur að baki. Efnahagsmálin eru
í þokkalegu standi, uppgangur er í
samfélaginu og hagvöxtur er mikill.
Samt erum við að fara að kjósa
enn og aftur og margir furða
sig á því hvernig standi
eiginlega á þessu öllu
saman. „Drengir, sjáið þið
ekki veisluna?!“ eru fræg orð
sem Árni Mathiesen lét falla
þann 17. mars árið 2007
á þingi þegar talið barst
að því hvort ekki ætti að
taka alvarlega viðvaranir
greiningardeilda,
erlendra banka
og sérfræðinga
um hættumerki í
efnahagsspám. Þessi
fleygu orð minna um margt á
viðbrögð hægri aflanna þessa
dagana við þeim óróa og þeim
óánægjuröddum sem heyrast í
samfélaginu. Þau skilja ekkert í því af
hverju við séum ekki ánægð, - það er
jú svo mikill hagvöxtur og kaupmáttur
hefur aukist svo mikið. Af hverju
sjáum við ekki veisluna?
Ástæðan er sú að okkur er ekki boðið
í hana. Meirihluta þjóðarinnar er ekki
boðið. Það er heldur enginn alvöru
stöðugleiki. Kannski er stöðugleiki á
innstreymi fjár inn á bankareikninga
efstu 10% þjóðarinnar en annan
stöðugleika er erfitt að merkja í
íslensku samfélagi. Ég kalla það
hvorki stöðugleika né veislu að við
fáum daglega fréttir af bágu ástandi
heilbrigðiskerfisins. Ég kalla það
hvorki stöðugleika né veislu að fólk
fái ekki þá læknisþjónustu sem það
þarf á að halda af því að það er ekki
pláss á spítalanum, að tækin séu of

Auður Alfa
Ritstjóri

léleg eða ekki
til staðar eða
að það hafi ekki efni á henni. Ég kalla
það ekki stöðugleika að húsnæðisog leiguverð hafi hækkað svo mikið
að fólk hafi ekki þak yfir höfuðið á sér.
Ég kalla það ekki veislu að 6000 börn
búi við fátækt á Íslandi. Ég kalla það
ekki veislu að húsnæðisverð sé meira
en tvöfalt hærra enn það var fyrir
hrun og að fólk eigi ekki pening fyrir
nauðsynjum eftir að hafa borgað af
húsnæðinu hver mánaðamót.
Innviðir samfélagsins eru að grotna
niður í miðju góðæri.
Ríkisstjórnarflokkarnir þrír
höfðu engar hugmyndir
eða áætlanir um að snúa
þeirri þróun við. Þvert
á móti staðfestu þeir
vilja- og metnaðarleysi
sitt með síðasta
fjárlagafrumvarpi.
Þessu verður að breyta
og það ekki seinna en
núna. Gæðunum er
verulega misskipt
hér á landi þar sem
fjármagnseigendur
fá til sín sífellt stærri
skerf af kökunni á
meðan almenningur fær
ekki að njóta afraksturs
erfiðis síns. Ísland er ríkt
af auðlindum en einungis
lítill hluti þjóðarinnar fær að njóta
góðs af því.
En hey! Ekki örvænta kæri lesandi,
nú er tækifæri til breytinga. Notum
hagsældina til að byggja upp sterkt
mennta- og heilbrigðiskerfi þar sem
allir geta sótt sér þá þjónustu sem
þeir þurfa, óháð efnahag, komum
húsnæðismálunum í lag og styðjum
við nýsköpun. Gerum það sem þarf
til að standa við Parísarsáttmálann,
eflum löggæsluna og réttarkerfið,
aukum gagnsæi og ráðumst í
nauðsynlegar kerfisbreytingar sem
stuðla að markmiðum um réttlátara
og jafnara samfélag.
Gleðilegar kosningar!

Ísland sem aldrei varð

Þórarinn Snorri
Formaður UJ

Þórarinn Snorri, formaður Ungra jafnaðarmanna, rifjar upp kröfuna um Nýja
Ísland sem ómaði innan um trumbuslátt Búsáhaldabyltingarinnar eftir Hrun.
Gamla Ísland

breytinga með setningu siðareglna,
útgáfu rannsóknarskýrslu Alþingis,
Fyrr í mánuðinum hélt íslensk þjóð
vann að setningu nýrrar stjórnarskrár
upp á 9 ára afmæli neyðarlaga
og inneiddi veiðigjöld stórútgerða.
bankahrunsins með ferskum fréttum
En ekki tókst að fullgera
af vafasömum viðskiptum forystu
breytingarnar vegna málþófs og
Sjálfstæðisflokksins í aðdraganda
mótmæla málsvara gamla Íslands
Hrunsins.
og fyrr en varði voru sömu flokkar
Hrunið var auðvitað meira
og höfðu setið nær
en bara bankahrun.
óslitið að völdum frá
Innherjaviðskipti,
Lýðveldisstofnun komnir
klíkuskapur, eftirlitsleysi,
aftur til valda í
gríðarleg misskipting
Arfleið
Hrunsins
og
krafti fegurra en
og græðgi,
Búsáhaldabyltingarinnar
er
falskra loforða.
samansúrrað
með pólitík
þrátt fyrir allt sú, að íslensk 9 árum eftir hrun
lifir hið gamla
nýfrjálshyggjunnar
stjórnvöld komast ekki
Ísland því enn
reyndist svo eitraður
lengur
upp
með
hvað
sem
er.
góðu lífi. Við
kokteill að hið gamla
búum enn við
Ísland fór á hliðina,
úrelta bráðabirgða
hrundi undan eigin spillingu og
stjórnarskrá,
risahagnað
stórútgerða
mistökum.
sem
rennur
í
vasa
fárra
útvaldra
Viðbrögð almennings voru
kvótakónga, og ekki líður það ár
fjölmennustu mótmæli
þar sem siðferðisbrestir og spilling
Íslandssögunnar þar sem þess var
skekur ekki íslensk stjórnmál.
krafist að gert væri upp við fortíðina
Sem betur fer glittir í von um
og betra samfélag reist á rústum
raunverulegar breytingar. Þriðja
bankakerfisins; nýtt Ísland.
ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins á
Stjórnin sem þá tók við gerði
10 árum er nú sprungin, fallin á
á kjörtímabili sínu atlögu að
siðferðisprófi, og flokkurinn virðist
breytingum á nokkrum af
óstjórntækur vegna spillingar. Arfleið
kerfum gamla Íslands, svo sem
Hrunsins og Búsáhaldabyltingarinnar
stjórnarskránni og kvótakerfinu,
er þrátt fyrir allt sú, að íslensk
en mætti strax harðri andstöðu
sérhagsmunaafla sem stóðu vörð um stjórnvöld komast ekki lengur upp
með hvað sem er.
óbreytt ástand.
Vinstri stjórnin varðaði leiðina til

Nýja Ísland

Í kosningunum í októberlok gefst
okkur tækifæri til að skilja við okkur
gamla Ísland og koma hér á réttlátara
og betra samfélagi; hinu nýja Íslandi.
Ísland efnahagslegs réttlætis, þar
sem 95% auðsins í landinu hvílir ekki
hjá aðeins 5% fólksins, heldur þar
sem skattkerfið er nýtt til að leiða
hina ofurríku til samfélagslegrar
ábyrgðar. Þar sem þjóðin nýtur
meira en 2% af þeim virðisauka sem
myndast við nýtingu fiskistofna og
með álvinnslu. Þar sem skattbyrgði er
létt á lág- og millitekjufólk.
Ísland félagslegs réttlætis, þar sem
raunverulega er forgangsraðað í þágu
mennta- og velferðarkerfisins en þess
ekki bara getið í kosningaloforðum.
Ísland réttlátara stjórnkerfis, með
nýja stjórnarskrá, minna samkurli
viðskipta og stjórnmála, meira
gegnsæi og minni leyndarhyggju.
Sigrumst á sérhagsmunum í
kosningunum 28. október og komum
á nýju Íslandi.
					
Þórarinn Snorri Sigurgeirsson
Formaður Ungra jafnaðarmanna
4. sæti á lista Samfylkingarinnar í
Reykjavík norður
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3 skref sem þú getur
tekið til að minnka
vistsporið þitt
Akstur

Við vitum flest að það er betra fyrir
jörðina ef við deilum bílum, tökum
strætó eða hjólum frekar en að reiða
okkur á einkabíl. En aksturslagið
skiptir líka máli, það að keyra of hratt
eyðir ekki bara meira bensíni og
þar með pening, heldur eykur það
loftmengun og þar með vistspor
þitt. Það er líka gott að reyna forðast
þunga umferð eftir fremsta megni,
því á meðan þú situr fastur í umferð
blæstu út óþarfa koltvísýringi, fyrir
utan hvað það er leiðinlegt.

Matur

Þú getur dregið töluvert úr vistspori
þínu með því að sleppa nautakjöti
og mjólkurvörum, þar sem mikið
af auðlindum fer í að ala kýr. Slíkur
landbúnaður leggur undir sig mikið
land og er óvistvænn á öllum stigum.
Þá er gott að reyna versla frekar mat
sem er framleiddur á Íslandi þegar
það er hægt, þar sem að mikið af
mengun jarðar stafar af flutningi
matar. Til dæmis með því að kaupa
frekar íslenskt grænmeti heldur en
innflutt!
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Föt

Það er gaman að versla á netinu en
það er sjaldnast umhverfisvænt þar
sem við erum langoftast að panta
frá öðrum löndum. Það felur í sér
mismikið af flugvélum og bílum sem
menga töluvert til þess að koma
pakkanum til okkar. Hins vegar ef við
getum ekki hugsað okkur að hætta að
versla á netinu (og þar sem lítið er um
föt framleidd á Íslandi hvort sem er)
getum við haft nokkur atriði í huga. Til
dæmis frekar pantað frá löndum sem
eru nálægt okkur eins og Bretland
(asos!) heldur en til dæmis Kína. Við
getum verslað frá merkjum sem vinna
úr endurunnum efnum eða verslað
notuð föt, og þar sem pakkningar
eru litlar (ekki asos). Hér á Íslandi er
tilvalið að versla sér notuð föt og þar
með endurvinna, hér er fjöldinn allur
af búðum sem selur notuð föt. Síðan
eru fullt af Facebook hópum þar
sem fólk er að selja fötin sín. Einnig
er facebook hópurinn „Áhugafólk
um sanngjörn vöruskipti“ góður
staður til að finna umhverfisvænar og
mannúðlegar vörur.

Þórhildur Hlín
Ritstjórn

Baráttan gegn loftslagsbreytingum þolir enga
bið. Þó að það sé á ábyrgð
stjórnvalda að vera með
skýra stefnu í umhverfismálum, þá næst ekki
raunverulegur árangur
nema með samhentu
átaki okkar allra.

Ja, hvur
röndóttur
Logi var róttækur ungur maður í menntaskóla og gaf út
skólablað en hætti að mestu afskiptum af pólitík þegar
hann hélt til Oslóar í nám. Eftir hrunið 2008 fannst
honum hann verða að taka þátt í mótun samfélagsins.
Kostirnir voru tveir. Berja bumbur á torginu eða ganga
í stjórnmálaflokk. Valið var auðvelt og augljóst: Hann
gekk í Samfylkinguna.
Logi settist í bæjarstjórn á Akureyri
2012 og lét svo sannarlega að sér
kveða. Þegar Oddný Harðardóttir var
kjörin formaður Samfylkingarinnar
2016 var Logi hvattur til að gefa
kost á sér sem varaformaður, enda
vantaði skeleggan karl í embættið.
Logi ákvað að slá til og hlaut kjör
á fundinum. „Það var ákveðið með
stuttum fyrirvara eins og margt sem
ég geri. Ég taldi að ég gæti breikkað
ásýnd og áherslur flokksins.“

Óvæntur formaður

Oddný sagði svo af sér stuttu seinna
og það æxlaðist því þannig að Logi
fór úr því að vera tiltölulega óþekktur
arkítekt frá Akureyri í það að rífa upp
flokk jafnaðarfólks með drifkraft og
persónutöfra að vopni. Logi leiðir
nú Samfylkinguna inn í kosningar og
hefur vakið mikla athygli í aðdraganda
þeirra með einlægri framkomu og
röndóttum einkennisklæðnaði.
Hvað hefur komið þér mest á óvart
á Alþingi?
„Gamaldags venjur, svo sem varðandi
klæðaburð og goggunarröð þegar
kemur að röðun á mælendaskrá
umræðu. Þar skipta stærðir flokka og
titlar meira máli en ég átti von á og
þykir eðlilegt.“
Logi viðurkennir að sér líði
best með konunni sinni og börnunum
tveimur á ferðalagi. „Helst á heitum
stað, í löngum kvöldverði með
mat, einföldu borðvíni og fjörugum
samræðum.“ Það er því ekkert skrítið
að það taki hann tíma að venjast
þingstörfum þar sem sömu hefðirnar

hafa ráðið ríkjum frá því snemma á
síðustu öld.

Óstýrilátur unglingur

Ungt fólk hefur verið mikið í deiglunni
síðustu ár, enda ljóst að þær
kynslóðir sem nú vaxa úr grasi hafa
ekki fengið þau tækifæri sem fyrri
kynslóðir hafa fengið þegar kemur að
húsnæðiskaupum og kjörum. Logi
vill að betur sé gert fyrir ungt fólk
sem hefur setið á hakanum síðustu
misseri. „Það þarf að nesta það
betur út í lífið. Tryggja að það geti
lært það sem hugurinn girnist, geti
alltaf leitað til heilbrigðiskerfisins,
sama hvað bjátar á og eigi
raunverulega möguleika á að búa við
húsnæðisöryggi.“
Hvað myndirðu ráðleggja ungu
fólki sem langar til að hafa áhrif á
samfélagið?
„Öll störf eiga þátt í að móta
umhverfið. Best er að fylgja hjartanu
og láta það ráða för þegar lagður
er grunnurinn að menntun og
framtíðarstarfi. Rækja það svo af
ástríðu og trúmennsku með þeim
hætti að það geri samfélagið betra.“
Logi hefur mikið dálæti á
ungu fólki en viðurkennir að hann
hafi verið nokkuð hvatvís og fjörugur
unglingur. „Einhverjir hefðu sagt
óstýrilátur. Ég hef alltaf haft gaman af
því að lifa lífinu og þykir það enn!“
Hvað nær Samfylkingin inn mörgum
þingmönnum í kosningunum?
„Eins mörgum og hún á skilið að
dómi kjósenda. Þeir verða þó vonandi

Logi er sviðsdansari hjá hljómsveitinni
Skriðjöklunum

nógu margir til að flokkurinn verði
aftur það nauðsynlega burðarafl
til að gera samfélagið réttlátara
og mannúðlegra.“ Logi telur að
jafnaðarmenn eigi svo sannarlega
erindi í stjórnmálum og er spenntur
fyrir því að takast aftur á við
þingstörfin þegar að úrslitin ráðast.
Ef við horfum lengra fram í tímann;
hvað ætlarðu að gera þegar þú
hættir í stjórnmálum?
„Þá sný ég mér aftur af því að hanna
byggingar í nokkur ár en ævikvöldinu
vil ég síðan eyða sem mest í örmum
konunnar minnar.“
Aldur: 53
Fjölskylduhagir: Giftur
Arnbjörgu Sigurðardóttur.
Börn: Úlfur (‘97) og Hrefna
(‘04).
Uppáhalds drykkur?
Svart kaffi en mér finnst
Camparí í vatni líka
ómótstæðilegt. Afskaplega
góður og róandi drykkur.
Hvað ertu að lesa?
Heimsljós
Hverju ertu stoltastur af að
hafa náð fram í stjórnmálum
hingað til?
Ég á nú vonandi eftir að áorka
meiru en ég er m.a. stoltur af
því að hafa komið að stofnun
Vistorku, sem bæjarfulltrúi á
Akureyri.
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Hvað
brennur á
ungum frambjóðendum?
Ungir jafnaðarmenn hafa
beitt sér fyrir valdeflingu
Marínó Örn Ólafsson - 4. sæti
Nikolína Hildur Sveinsdóttir ungs fólks bæði innan
Suðurkjördæmi
5. sæti
flokks og utan. Hefur
Reykjavíkurkjördæmi norður
Mín hjartans mál eru málefni
það á síðustu árum verið
ungs fólks. Í þeim efnum finnst
Mín grunngildi má súmmera upp
auðsótt innan flokksins og mér mikilvægt að tryggja það að
með jafnaðarstefnunni. Ég hef ávallt
ungt fólk geti leitað sér viðeigandi
haft sterka réttlætiskennd og frá
hafa ungir jafnaðarmenn
geðheilbrigðisþjónustu þegar
blautu barnsbeini hef ég furðað
verið áberandi í stjórnum þörf er á. Við þurfum að breyta
mig á á þeirri mismunun sem á sér
barnabótakerfinu og námslánakerfinu stað í heiminum, og ekki síður hér í
og málefnanefndum
til að hlúa betur að ungu fólki á
okkar samfélagi. Félagslegir þættir
Samfylkingarinnar
Íslandi. Þá þarf að finna raunhæfar
á borð við kyn, kyngervi, kynhneigð,
síðustu ár. Fjölbreyttir
lausnir til að létta spennuna á
efnahag og uppruna eiga ekki að hafa
húsnæðismarkaði, mögulega með
áhrif á stöðu fólks í samfélaginu. Við
framboðslistar
átaki í byggingu félagslegra íbúða og
fæðumst jöfn og eigum öll að fá að
Samfylkingarinnar fyrir
hvötum af hálfu ríkisins til útleigu á
njóta sömu tækifæra.
almennum íbúðamarkaði.
Alþingiskosningarnar
28. október skarta
fjölmörgum ungum
jafnaðarmönnum.

Afrek jafnaðarmanna

Á hinum Norðurlöndunum hafa jafnaðarmenn verið við völd álíka lengi og Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið við völd á Íslandi. Þrátt fyrir að hafa sjaldan setið á
forsætisráðherrastóli í 100 ára sögu hreyfingarinnar hafa jafnaðarmenn á Íslandi
unnið marga sigra sem hafa betrumbætt íslenskt samfélag.

1931
1921
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Vökulögin

Tryggðu sjómönnum amk 6
klukkustunda hvíldartíma,
fyrstu lög um lögbundna
hvíld launþega

Verkamannabústaðirnir
við Hringbraut
Þúsundir verkamanna sem áður
bjuggu í kitrum fengu þak yfir
höfuðið fyrir viðráðanlegt verð

1936

Almannatryggingakerfið
Fyrstu lög voru sett á árið 1936.
Fyrir þann tíma var gamalt og/
eða lasburða fólk upp á náð og
miskunn ættingja komið eða á
framfæri hreppsins sem ómagar

Þórarinn Snorri Sigurgeirsson
- 4. sæti

Bjartur Aðalbjörnsson - 4. sæti
Norðausturkjördæmi

Reykjavíkurkjördæmi norður

Það er grátlegt að horfa upp á
ungt fólk flosna upp úr námi, líða
illa og jafnvel fyrirfara sér vegna
þess að það fær ekki þá hjálp sem
það þarf á að halda. Ástæðan fyrir
því að þjónustan við þetta unga
fólk er ekki betri er vegna þess að
peninga vantar. Það vantar ekki
peninga á Íslandi heldur hjá ríkinu.
Arðgreiðslur til þeirra fáu eignamiklu
eru gríðarlegar og þar liggja tækifæri
til skattlagningar. Við viljum sækja
peningana þar sem mest er af
þeim og nota til þess að hjálpa
þeim sem standa höllum fæti. Og
þar á meðal er ungt fólk sem þarf á
fyrirmyndar geðheilbrigðisþjónustu
að halda. Sálfræðingar inn í
framhaldsskólanna, fjölgun
sálfræðinga á heilsugæslustöðvum
og aukin þjónusta á geðdeildum
sjúkrahúsanna okkar eru framfarir
sem grundvalla betri heilsu ungs
fólks.

Í mínum huga er stærsta og
mikilvægasta verkefni stjórnmálanna
að koma hér á réttlátara samfélagi
en við búum við í dag. Ég vil ekki að
nýjar kynslóðir ungs fólks alist upp í
samfélagi þar sem nokkrar fjölskyldur
í landinu eru ofurríkar á meðan 6000
börn búa við fátækt. Samfélagi þar
sem konur geta nánast tekið því sem
gefnum hlut að verða kynferðislega
áreittar einhverntíman á ævinni og
þéna um 20-30% minna en karlar í
laun. Mín hjartans mál eru þessvegna
lausnirnar við þessu óréttlæti: aukinn
jöfnuður og femínismi.

1970

1988

Aðild
Íslands að
EFTA

Fríverslunarsamningur við
margar helstu
viðskiptaþjóðir
landsins

Lög um
fiskveiðar

Lög um að
fiskistofnar
þjóðarinnar séu
sameign íslensku
þjóðarinnar

1991

Sigurður Orri Kristjánsson - 4.
sæti
Norðvesturkjördæmi

Mín hjartans mál í stjórnmálum
eru velferðarmál, menntamál og
Evrópumál. Ég held til dæmis að
það sé löngu komin tími á að við
hættum að nota frítekjumörk sem
eru föst krónutala. Íslenska krónan
er afskaplega óstöðugur gjaldmiðill,
laun hafa hækkað, verðbólga er
landlæg og þess vegna ganga
þessi frítekjumörk ekki upp. Gott
dæmi um þetta er frítekjumarkið hjá
Lánasjóði Íslenskra námsmanna
sem er ennþá 950 þúsund krónur,
námsmenn þurfa ekki að vinna neina
hálaunavinnu yfir sumarið til þess að
fljúga yfir það mark og þar af leiðandi
skerðast námslánin þeirra. Að
stórhækka, breyta eða afnema þetta
krónutölufrítekjumark er liður í því að
tryggja jafnrétti til náms.

1993

Viðbótarákvæði
Viðbótarákvæði um
að tímabundinn
nýtingarréttur
sjávarauðlindarinnar
myndi aldrei lögvarinn
eignarrétt

Húsnæðisbótakerfið

Frumvarp um húsaleigubætur
árið 1993 - Jóhanna
Sigurðardóttir. Lög um
húsaleigubætur samþykkt árið
1994 sem fólu í sér aukningu
á sérstakri húsnæðisaðstoð í
formi húsaleigubóta.

EES samningurinn

Samningur um frjáls vöruog þjónustuviðskipti, frjálsa
fjármagnsflutninga og
sameiginlegan vinnumarkað
(Fjórfrelsið)
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Fólkið sem leiðir listana
Oddvitar framboðslista Samfylkingarinnar mynda í þetta
sinn góða blöndu af reynsluboltum og nýjum andlitum. Eitt
þeirra hefur unnið fegurðardrottningar-titil en annað þeirra dreymir um rósarækt. Þau eiga það þó öll sameiginlegt
að vera eldheitir jafnaðarmenn með brennandi hugsjónir.
Hér geta lesendur haft af þeim kynni hóflega náin.

Guðmundur
Andri
Þórsson
Suðvesturkjördæmi

Lýstu persónuleika þínum í 6
orðum:
Gleyminn, utanviðmig, forvitinn,
glaðvær, félagslyndur, feiminn.
Fjölskylduhagir?
Giftur og á tvær dætur.
Áttu þér mottó í lífinu?
Vertu glaður.

Ein hjúskaparlög

Lögleiðing á hjúskap samkynja
para.

Kynjakvóti í stjórnum
fyrirtækja

Lög sem kveða á um að í
stjórnum fyrirtækja með fleiri
en 3 stjórnarmeðlimi skuli hvort
kyn vera a.m.k. 40%.
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Hvað gerir þú í frítímanum?
Ég les bækur, elda mat, spjalla við
fólkið mitt, spila bítlalög á gítar, soldið
illa.

nýjum og nýjum texta.

Hvaða þrjá hluti myndirðu taka með
á eyðieyju?
Fyrir utan snæri og hníf og
svefnpoka? Blýant, auða stílabók og
Íslendingasögurnar.

Helga Vala
Helgadóttir

Af hverju Samfylkingin?
Samfylkingin er flokkur
jafnaðarmanna sem lætur stjórnast
af skýrum hugsjónum í flóknum heimi
um jöfnuð og réttlæti.
Ef þú mættir leggja fram eitt
frumvarp sem þú værir með
fyrirfram gefinn stuðning fyrir,
hvaða frumvarp myndirðu leggja
fram?
Ég er nú ekki farinn að semja
frumvörp í hausnum, en ef ég fæ
brautargengi á ég örugglega eftir að
beita mér í málefnum sem snúast um
menningararf okkar, tungumálið og
tæknibyltinguna sem er að koma og á
eftir að breyta lífi okkar.
Sturluð staðreynd um þig sem fáir
vita?
Ég á það til að syngja Nínulagið í tíma
og ótíma heima hjá mér en alltaf með

2010

Hverju ert þú stoltastur af?
Fjölskyldunni minni.

Reykjavík norður

Lýstu persónuleika þínum í 6
orðum:
Hamhleypa, kotroskin og hvatvís,
hugrökk og hláturmild. Viðkvæmt
blóm (sem kann ekki að telja upp að
sex).
Fjölskylduhagir? Gift Grími Atlasyni
framkvæmdastjóra Iceland Airwaves,
börnin eru Snærós Sindradóttir
og Emil, Ásta Júlía og Arnaldur
Grímsbörn. Barnabörn (jebb ég er
amma) eru Urður Vala, Freyja og Kári.
Áttu þér mottó í lífinu?
Taktu sénsinn. Lífið er hlaðborð,
njóttu þess.
Hvað gerir þú í frítímanum?
Horfi á börnin mín spila körfubolta,
leik við Urði og fjölskyldu, hjóla, fer
í leikhús og tónleika og fer eins oft

Þrepaskipt skattkerfi Skipun stjórnlagaráðs
Innleiðing þrepaskipts
skattkerfis tryggði réttlátari
skiptingu skattbyrgða.

2011

Alþingi skipar 25 einstaklinga í
Stjórnlagaráð.

Sjálfstæð Palestína

Íslenska ríkið lýsti yfir
viðurkenningu sinni á sjálfstæði
Palestínuríkis.

og ég kemst vestur til hinnar fögru
Bolungarvíkur.
Hvaða þrjá hluti myndirðu taka með
á eyðieyju?
Fjölskylduna mína, en ef ég má bara
nefna dauða hluti þá símann til að
geta heyrt í þeim, netið til að geta
lesið bækur, horft á myndir og verið í
samskiptum við umheiminn og kaffi....
Af hverju Samfylkingin?
Af því að ég er einlæg jafnaðarkona,
kýs jafnrétti á öllum sviðum af öllu
hjarta.
Ef þú mættir leggja fram eitt
frumvarp sem þú værir með
fyrirfram gefinn stuðning fyrir,
hvaða frumvarp myndirðu leggja
fram?
Í dag myndi ég leggja fram frumvarp
sem gæfi feðrum rétt til að höfða
faðernismál til að ganga úr skugga
um faðerni barna sinna. Í dag á
maður sem telur sig eða veit hann
er faðir barns ekki aðild að máli hafi
móðir feðrað það öðrum. Þetta tel ég
vera skýlaust brot á grundvallarrétti
barns að þekkja uppruna sinn.
Sturluð staðreynd um þig sem fáir
vita?
Söng með Rúna Júl í Cavern Club í
Liverpool, vann í bíómynd með Mads
Mikkelsen, hef horft á Tinu Turner
sofa og gist á Bessastöðum.
Hver er uppáhalds
stjórnmálamaðurinn þinn og af
hverju?
Skúli bróðir minn er sá sem hefur
kennt mér að heiðarleiki og samvinna
er lykilatriði í stjórnmálum. Sigríður
Ingibjörg lét hjartað alltaf ráða för en
Logi dró mig nú að stjórnmálunum í
þetta sinn svo... má segja þau öll?

2012

Hverju ert þú stoltust af?
Að fylgja alltaf sannfæringu minni,
að þora að tala þegar aðrir kjósa að
þegja og svo er ég stoltust af því að
njóta vinskapar við börnin mín því
þau eru mér allt.
Hvar er hægt að fylgjast með þér?
Á hlaupum um miðborg Reykjavíkur,
á facebook og í fjölmiðlum að ibba
mig.
Eitthvað annað sem þú vilt að komi
fram?
Það er mín bjargfasta trú að það
skipti mál hverjir stjórna. Til að
tryggja að við höfum jafnan aðgang
að gæðum landsins og jöfn tækifæri
til góðs lífs þarf jafnaðarmenn við
stjórnartaumana.

Oddný
Harðardóttir
Suðurkjördæmi

Lýstu persónuleika þínum í 6 orðum
Maðurinn minn segir að ég sé
trygglynd og ástrík, yfirveguð en
drífandi, hógvær en stjórnsöm. Ég
held ég kjósi bara að trúa honum.
Fjölskylduhagir?
Gift Eiríki Hermannssyni fyrrverandi
fræðslustjóra í Reykjanesbæ. Við
eigum tvær dætur, Ástu Björk (33) og
Ingu Lilju (31) og fjögur barnabörn.
Áttu þér mottó í lífinu?
Ekki gleyma upprunanum og
rótunum.
Hvaða þrjá hluti myndirðu taka með
á eyðieyju?
Svissneskan vasahníf, radísufræ og
eldfæri.

Þjóðaratkvæðagreiðsla
um tillögur Stjórnlagaráðs
Atkvæðagreiðslan fór fram 20.
október þar sem þjóðin samþykkti
nýja stjórnarskrá.

2013

Af hverju Samfylkingin?
Vegna þess að ég er jafnaðarmaður.
Ég trúi því að samfélag sem byggir á
samhjálp og jafnrétti stuðli að aukinni
hamingju og hagsæld fyrir alla.
Ef þú mættir leggja fram eitt
frumvarp sem þú værir með
fyrirfram gefinn stuðning fyrir,
hvaða frumvarp myndirðu leggja
fram?
Ég myndi ljúka vinnu við
gerð nýrrar stjórnarskrár í
samræmi við niðurstöður
þjóðaratkvæðagreiðslunnar frá
því í október 2012. Þá væru t.d.
auðlindirnar tryggar í þjóðareigu,
aðkoma þjóðarinnar aukin við
ákvörðun í mikilvægum málum og
betri mannréttindi og náttúruvernd
tryggð.
Sturluð staðreynd um þig sem fáir
vita?
Allt til ársins 2012 var ég sjúklega
flughrædd og fór aldrei allsgáð í flug.
En þegar að ég varð fjármálaráðherra
hvarf flughræðslan algjörlega eins
og dögg fyrir sólu. Sennilega var
það vegna þess að þá hafði ég meiri
áhyggjur af því sem gerðist eftir að
flugvélin lenti en að hún hrapaði á

Rammaáætlun um
nýtingu og vernd
náttúrusvæða

Verndar- og orkunýtingaráætlun
samþykkt.
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leiðinni. Flughræðslan hefur ekki
gripið mig síðan.
Hvaða lag er í uppáhaldi hjá þér
þessa stundina?
Grenja með Baggalúti og Sölku Sól

Hver er uppáhalds
stjórnmálamaðurinn þinn og af
hverju? 12 ára dóttir mín, Kristrún,
sem ræðir við mig um heima og
geima á hverjum degi.

Hver er uppáhalds
stjórnmálamaðurinn þinn og af
hverju?
Af íslenskum stjórnmálamönnum
er það Jóhanna Sigurðardóttir
vegna þess að hún hafði úthald og
kjark til að reka mál áfram og bæta
samfélagið.

Hverju ert þú stoltastur af?
Dætrunum en einnig er ég
nokkuð stoltur að hafa fengið
fyrsta þingmálið mitt samþykkt
fyrir 10 árum sem var um afnám
fyrningarfrests í kynferðisafbrotum
gegn börnum og einnig síðasta
þingmálið mitt sem var um að
barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna
ætti að vera samþykktur.

Ágúst Ólafur
Ágústsson

Hvar er hægt að fylgjast með
þér? Vonandi á þingi. Svo versla ég
talsvert í Skeifunni.

Reykjavíkur suður

Lýstu persónuleika þínum í 6
orðum: Jákvæður, þolinmóður,
skipulagður, metnaðarfullur,
þægilegur og svo svitna ég frekar
auðveldlega.
Fjölskylduhagir? Á þrjár yndislegar
dætur, 5 gullfiska og 2 ketti
Áttu þér mottó í lífinu? Fjárfesta í
minningum en ekki í hlutum
Hvaða þrjá „hluti“ myndirðu taka
með á eyðieyju? Kristrúnu, Elísabetu
og Maríu.

Eitthvað annað sem þú vilt að komi
fram? Gerum samfélagið betra og
réttlátara fyrir alla.

Guðjón S.
Brjánsson

Norðvestur kjördæmi
Lýstu persónuleika þínum í 6
orðum:
Skapbráður, fljótfær, rík
réttlætiskennd, heiðarleiki,
vinnusemi, sáttfús.
Fjölskylduhagir:
Kvæntur Dýrfinnu Torfadóttur,
gullsmið og sjónfræðingi, 2 synir og
fimm barnabörn.
Áttu þér mottó í lífinu?
Að kreista út úr lífinu allt sem hægt
er, þetta getur verið búið þá og þegar.
Hvaða þrjá hluti myndir þú taka
með þér á eyðieyju?:
Gleraugun, vasahníf og veiðistöng.

Af hverju Samfylkingin? Út af
lógóinu.
Sturluð staðreynd um þig sem
fáir vita? Ég á afmæli sama dag og
mamma mín. Kannski ekki mjög
sturlað en staðreynd er það.
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Af hverju Samfylkingin?
Réttlætis- og samkennd,
jafnréttismálin og sú bjargfasta
sannfæring að velferð almennings
tryggi fremur öðru almenna hagsæld
og hamingju.
Sturluð staðreynd um þig sem fáir
vita?
Ást á söng og garðrækt (sem er nú
kannski meira draumur en veruleiki) .

Hvaða lag er í uppáhaldi hjá þér
þessa stundina?
Mér finnst Skálmöld vera að gera
rosalega fína hluti, tónlistin þeirra
hefur áhugaverða skírskotun, t.d.
lagið Með griðungum.

Hver er uppáhalds
stjórnmálamaðurinn þinn og af
hverju?
Fyrst kemur auðvitað upp í hugann
samverkamaður minn og félagi, Logi
Einarsson. Hann er ástríðufullur og
heill í sínu verkefni og er alvarlegur
og ábyrgur í sínum störfum. Þess
utan er hann mikill húmoristi og tekur
sjálfan sig ekki alltof hátíðlega. Það
kann ég vel að meta, ómetanlegt að
geta brotið upp stemningu með góðu
gríni.
Hverju ertu stoltastur af?
Allra stoltastur er ég auðvitað af konu
minni sem er einstök, hrein í hugsun
og hefur ríkustu réttlætiskennd allra
þeirra sem ég hef kynnst um dagana.
Störfin mín í heilbrigðisþjónustu
hafa líka gefið mér mikið, aðallega
að fá tækifæri til að starfa með öllu
þessu frábæra fólki sem ég hef þar
kynnst og unnið með. Einstakt tilvik
sem upp kemur í hugann er kannski
þátttaka mín og kynni af Jóhanni K.
Péturssyni, sem oftast er kallaður
Jóhann risi, samtölin við hann og að
velja með honum góðan samastað á
Íslandi þegar hann fluttist aldraður
heim frá Flórída en hann bjó síðustu
misserin í heimabyggðinni norður í
Svarfaðardal.

Steinunn Ýr
Kvennahreyfingin

Óréttlæti
þrífst í þöggun
Árið 2015 nýttu konur
samfélagsmiðla með nýstárlegum
hætti þegar þær hver á eftir
annari sögðu frá reynslu sinni
af kynferðisofbeldi og notuðu
myllumerkið #konurtala til þess
að tengjast. Þessi vakning gekk
undir nafninu „Beautytips“ byltingin, og var kennd við þann
samfélagsmiðlahóp sem umræðan
hófst á.
Byltingin „Konur tala“ er að mínu
mati ótrúlega lýsandi fyrir það sem
gerist í undiröldu byltinga. Fólk
fer að tala saman. Fólk sem hefur
verið beitt sams konar óréttlæti
finnur hvert annað, kastar af sér
skömminni, stígur fram og rýfur
þögnina. Baráttualdan er virk og
lifandi í samfélaginu. Það verður
ekki aftur snúið. Sú undiralda sem
braust fram á yfirborðið 2015 á
sér langa sögu femínískrar baráttu
gegn þöggun kynferðisofbeldis og
afleiðingum þess. Hún var undanfari
þess að konur fóru að hafa enn hærra
og nýttu í þetta sinn myllumerkið
#höfumhátt.
Ofbeldi er ekki eina óréttlætið sem
þrífst í samfélaginu í krafti þagnar.
Ójafnri skiptingu eigna og lífsgæða,
fátækt, mannréttindabrotum og
launamisrétti er viðhaldið með
þöggun. Sá tími er liðinn að valdhafar
geti treyst á þögnina til þess að
viðhalda óbreyttu ástandi. Baráttan
gegn kynferðisofbeldi er dæmi um
það þegar skömminni er létt af þeim
sem hafa verið beittir óréttlæti með
þeim afleiðingum að þagnamúrinn
sem viðheldur óréttlætinu hrynur.
Vitundarvakning og viðhorfsbreyting
á sér stað í kjölfarið og ef
stjórnmálamenn halda ekki takti
missa þeir af lestinni eða þurfa að
taka pokann sinn eins og síðasta
ríkisstjórn þurfti að gera.

Konur höfðu
hátt og felldu
ríkisstjórnina
Við erum að upplifa merkilega
tíma. Tíma þegar konur segja frá,
segja stopp og hafa hátt. Ekki bara
fáar konur heldur mjög margar
konur, því við líðum ekki lengur það
kynbundna áreiti og ofbeldi og þá
þöggun sem samfélag okkar hefur
hingað til staðið saman um að við
eigum að þola. Eftir röð byltinga á
borð við #freethenipple, #konurtala,
#hversdagsleikinn, #þöggun
#sagðinei #höfumhátt og nú síðast
#metoo er mælirinn einfaldlega
fullur. Því þó að rannsóknir hafi fyrir
mörgum árum sýnt að þriðjungur
kvenna verði fyrir ofbeldi á ævi
sinni og fjórðungur verði fyrir
kynferðisofbeldi, þá er upplifunin enn
sterkari þegar konur allt í kringum
okkur segja sína sögu.
Það er einfaldlega þannig að
kynbundið ofbeldi og ofbeldi
gegn börnum er alvarlegasta
ofbeldisógn samtímans.
Alþjóðaheilbrigðisstofnunin lítur á
það sem eina meginás korun okkar
að fyrirbyggja ofbeldi og koma í
veg fyrir þær alvarlegu afleiðingar
sem það hefur á heilsu, lífslíkur og
lífsgæði fólks. Ofbeldisvarnarnefnd
Reykjavíkur hefur unnið að því
þau tæpu tvö ár frá því að hún var

Heiða Björg
Varaformaður XS

stofnuð að finna leiðir til að mæta
brotaþolum og börnum á heimilum
þar sem heimilisofbeldi á sér stað.
Fræða börn, ungmenni, fatlað fólk,
eldra fólk og starfsfólk um ofbeldi.
Við höfum opnað miðstöð fyrir
þolendur ofbeldis, Bjarkarhlíð, í
samstarfi við ríki og grasrótarsamtök.
Samþykkt aðgerðaáætlun um
viðbrögð við mansali og forvarnir.
Hafið samstarf við slökkvilið,
lögreglu og skemmtistaði um
„ofbeldislausa skemmtistaði“ þar
sem skemmtistöðum gefst kostur á
að vera með og fá fræðslu og úttekt
á öryggi og svona mætti áfram telja.
Við erum samt bara rétt að byrja og
við sem samfélag þurfum á háværum
konum að halda en við þurfum líka
á því að halda að samfélagið allt
taki höndum saman um að vinna
gegn ofbeldi. Við þurfum öfluga
grasrót fólks af öllum kynjum sem er
tilbúið að vinna að breytingum. Við
þurfum sveitarstjórnir og ríkisstjórn
sem tekur skýra afstöðu og sýnir
pólitíska forystu og forgangsraðar
ofbeldisforvörnum í orðum og með
ráðstöfun fjár. Við í Samfylkingunni
höfum lengi haft þessi mál á okkar
stefnuskrá. Nú vona ég að við
fáum stuðning til að koma þeim í
framkvæmd á þingi.
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Útey endurheimt
Þórarinn Snorri Sigurgeirsson fór ásamt tveimur
ungum jafnaðarmönnum til Úteyjar á ráðstefnu
norrænna ungra jafnaðarmanna.
Árás
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Í hugum flestra annarra en
Norðmanna er Útey ekkert annað en
vettvangur þess hroðalega glæps
sem framinn var þar þann 22. júlí
2011. En í yfir 50 ár þar áður hafði
Útey sankað að sér ríkulegri sögu
sem miðstöð ungliðahreyfingar
norska Verkamannaflokksins,
staðurinn þar sem nýjar kynslóðir
ungra jafnaðarmanna slitu pólitískum
barnsskóm sínum og mótuðu
stjórnmál framtíðarinnar.
Sumarbúðir ungra jafnaðarmanna
í Útey ár hvert voru hápunktur
starfsársins. Sumarbúðirnar
heimsótti að jafnaði
forsætisráðherran ef þannig
bar undir að hann tilheyrði
verkamannaflokknum og fjölmiðlar
lögðu við hlustir.
Það voru einmitt slíkar
sumarbúðir í gangi þann 22. júlí
2011. Voru þá samankomin á eyjunni
tæplega 600 ungmenni. Þau fréttu
það í gegnum samfélagsmiðla að
sprengja hefði sprungið í miðborg
Oslóar. Það var auðvitað ekki fyrr
en seinna að í ljós kom að um
var að ræða sprengjuárás gerð
í þeim yfirlýsta tilgangi að rústa

stjórnarráðsbyggingunni þar sem
Verkamannaflokkurinn hélt þá um
stjórnartaumana. Tilræðismaðurinn
hélt að sprengjutilræðinu loknu til
Úteyjar til að framkvæma seinni lið
áforma sinna: Að þurrka út heila
kynslóð af ungum jafnaðarmönnum.
Yfirlýst ástæða hryðjuverkamannsins
var að verja Noreg frá kynblöndun
og fjölmenningarsamsærinu
sem jafnaðarmenn hefðu kallað
yfir þjóðina. Í Útey myrti hann 69
jafnaðarmenn, flesta á aldrinum
15-20 ára. Sumir af þeim sem lifðu
árásina af hétu því að stíga aldrei
aftur fæti á eyjuna – hvernig gæti hún
nokkurn tíman orðið söm?

Endurheimt

Eyjan verður vissulega aldrei söm,
því alltaf verður hún minnisvarði
þeirra ungmenna sem létu lífið
á eyjunni, fórnarlömb pólitískrar
hryðjuverkaárásar. En fórnarlömbin
og eftirlifendurnir áttu sameiginlega
hugsjón sem ekki verður drepin;
baráttuna fyrir betri heimi.
Hugsjónirnar sem árásarmaðurinn
hataðist út í. Hugsjónin um
fjölmenningu, bræðralag allra
jarðarbúa og jöfn tækifæri þeirra.

Þórarinn Snorri
Formaður UJ

Hreyfing ungra jafnaðarmanna,
Verkamannaflokkurinn og
norskt samfélag stóðust raunina
og strengdu þess heit að láta
fjölmenningu mæta fordómum,
jafnrétti mæta mismunun og ást
mæta hatri.
Fjórum árum síðar snéru ungir
jafnaðarmenn aftur til Úteyjar.
Sumarbúðir þeirra hafa nú verið
haldnar þar þrisvar sinnum frá
voðaverkunum og fjölmargir aðrir
viðburðir haldnir þar ár hvert.
Á ráðstefnu norrænna ungra
jafnaðarmanna nú í mánuðinum
fórum við þrír Íslendingar til
Úteyjar, í fyrsta sinn sem íslenskir
jafnaðarmenn koma þangað síðan
eyjan var endurheimt. Þar var unnið
með þær erfiðu minningar sem
hryðjuverkin skildu eftir sig árið 2011,
en mun meiri tíma var varið í að skapa
nýjar minningar; gleðilegar minningar
um samstöðu og góðan félagsskap,
um metnaðarfulla málefnavinnu og
mikla pólitík. Þema ráðstefnunnar
var baráttan gegn hatursorðræðu
og uppgangi hægri-öfgaafla. Saga
eyjarinnar brýnir fyrir okkur öllum
mikilvægi þeirrar baráttu.

Top 10
jafnaðarmannalög
Í boði Dr. Gunna

Hvaða máli skiptir ný
stjórnarskrá?
Margrét Tryggvadóttir er einlæg áhugakona um nýja
stjórnarskrá. Hún vermir 2. sætið í Suðvesturkjördæmi.
Ég á mér draum. Ég vil meira lýð
stjórnarskránni. Auðlindaákvæðið
ræði, manneskjulegra samfélag,
sem kveður á um að auðlindir sem
réttlæti, heiðarleika, virðingu og
ekki eru í einkaeigu séu sameiginlega
ábyrgð. Ég vil að þjóðin fái arðinn af
og ævarandi eign íslensku þjóðar
auðlindum sínum. Eftir hrun var farið
innar og að þær megi aðrir ekki nýta
var í margvísleg verkefni sem áttu
nema gegn fullu gjaldi og í takmark
að skapa betra samfélag. Skýrasta
aðan tíma í senn. Þetta þýðir að fisk
dæmið var ný stjórnarskrá, samin af
veiðikvótinn yrði að fara á markað og
þjóðinni í einstöku ferli sem vakið
útgerðin fengi sjálf að ráða hvað hún
hefur verðskuldaða athygli víða um
vildi borga fyrir veiðiheimildirnar. Og
heim.
stjórnmálamenn þyrftu að hætta að
Ýmislegt varð til þess að nýja
gefa orkuna. Við getum líka velt fyrir
stjórnarskráin okkar tók ekki gildi.
okkur hvort ferðaþjónustufyrirtækj
Það var ekki vegna
unum væri heimilt að
þess að fólki fyndist
selja ferðir til okkar
hún ekki skipta máli.
helstu náttúruperla
Aðspurðir svöruðu
án þess að greiða
Stjórnmálamenn allra
kjósendur því til í
okkur eðlilegt gjald
könnunum að hún
flokka tala eins og brýnt sé fyrir það.
skipti máli. Hún
Stjórn
að setja auðlindaákvæði í málamenn
skipti hins vegar
allra
stjórnarskrána og allir hafa flokka tala eins og
ekki mestu máli
heldur var svona
haft það á stefnuskránni. brýnt sé að setja
í þriðja eða fjórða
En það er ekki sama hvernig auðlindaákvæði í
sæti. Okkur, sem
stjórnarskrána og
slíkt ákvæði er orðað.
vildum breyta kerf
allir hafa haft það
inu, mistókst nefni
á stefnuskránni.
lega að tengja nýju stjórnarskrána við En það er ekki sama hvernig slíkt
daglegt líf fólks, aðstæður þess og
ákvæði er orðað. Við skulum ekki
budduna.
treysta þeim sem hingað til hafa
Samt er ekkert eitt sem
staðið fyrir pilsfaldakapítalisma og
við gætum breytt sem hefði meiri
einkavinavæðingu til að orða það því
áhrif á líf okkar og aðbúnað en eitt
þá breytist ekki neitt.
lítið – en þó svo stórt – ákvæði í nýju

1. ABBA
Take a chance on me
2. Doktor Kosmos
Kapitalist! Nu ska du dö!
3. The Cardigans
Rise & Shine
4. Bob Hund
Tralala Lilla Molntuss, Kom Hit
Skall Du Få En Puss
5. Familjen
Det snurrar i min skalle
6. Lykke Li
I Follow Rivers - The Magician Remix
7. Robyn
Dancing on My Own
8. Miike Snow
Animal
9. El Perro Del Mar
God Knows (You Gotta Give To Get)
10. Makthaverskan
Asleep
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Why I Chose
Samfylkingin

Samfylkingin
Colin Arnold
Editorial Team

Colin Arnold Dalrymple is a blind and queer
immigrant who moved to Iceland from Virgina and
found a home with the Young Social Democrats.
I moved to Iceland from Virginia
in the fall of 2012 to participate in
the University of Iceland’s Small
States Studies program. I had just
finished my political science BA at
a big university in a big country with
big political problems. Iceland was
thinking big at that time; rewriting
its constitution, negotiating EU
membership, actually prosecuting
those responsible for the crisis,
and returning to strong economic
growth. All of this was done under
the leadership of Samfylkingin
and Jóhanna Sigurðardóttir. As a
gay American it was exciting and
inspiring to move to the first country
where that happened without
controversy. Less than 3 years before
she was elected, the citizens of my
home state approved a same-sex
marriage ban by two-thirds majority.
I continued my studies at
the university as both the XD and XB
alliance and the current government
parties failed to keep their promises,
put the priorities of the rich first, and
fell due to corruption. I frequently
walked past the hole that was
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supposed to be the new home of the
Árni Magnússon Institute, victim of
conservative priorities in prosperous
times. At the same time, the party’s
youth group, Ungir jafnaðarmenn,
had drawn my attention by making
changes in party policy to help young
people; such as lowering the voting
age and convincing Hafnarfjörður
to be the first town in Iceland to
incorporate queer issues into the
curriculum, which soon spread
nationwide.
After getting married in
June 2015 and making Iceland
my permanent home, I nervously
contacted UJ, needlessly worried
that a non-citizen with poor Icelandic
skills would not be welcomed. It is
an organization where my disability,
sexuality, and nationality are not
issues and I can fully participate.
I believe Samfylkingin can make
Iceland that way too and finish what
it started. I hope you will vote XS on
28 October.

Samfylkingin is a social
democratic party, founded in
2000. It places equality, liberty,
feminism and democratic reform
at its core. It strives for equal
opportunities for all, regardless
of gender, class, origin, disability
or religion and that every person
has the freedom to develop their
abilities in a safe, healthy and
educated society.
Everyone between the age of
16-35 is welcome to join UJ the Young Social Democrats,
regardless of citizenship and
background.
More information on
Samfylkingin and its policy can
be found at xs.is/en

I nervously contacted UJ,
needlessly worried that
a non-citizen with poor
Icelandic skills would
not be welcomed. It is an
organization where my
disability, sexuality, and
nationality are not issues
and I can fully participate.

Samfylkingin in English

Books for Socialists
This list was compiled to
give socialists an insight into our
past, present problems in Iceland
and around the world, and possible
solutions. It is meant to remind us
of importance of big, positive ideas
that inspire voters to turn out. In
the 20th century socialists boldly
led the way in building a strong
welfare state, increasing equality
among classes, races, genders,
levels of ability, and more at the
pinnacle of the industrial age. The
world has changed considerably in
the last forty years and left parties
have struggled to adapt and lead.
In many countries the left wing has
settled for slowing the destruction
of the welfare state. People caught
in the maelstrom of globalization,
deindustrialization and societal
change are angry, confused; and
are unable to rely on institutions
and assumptions they used to. We
need to offer a hopeful, innovative,
and inclusive vision of the future
not nostalgize the past. The 21st
century is going to be one of rapid
and radical change in economics,
climate, demographics, and
technology. These books can
help explain how we got here,
reinvigorate our movement, and
start a dialog on how to achieve
our goals of freedom, equality and
solidarity.

October:
The Story of
the Russian
Revolution
- China Miéville

It has been 100 years
to the month since
the Russian revolution.
Miéville has written
an extraordinary and
accessible history of
one of the century’s
most important events.
The revolution was full of
triumphs and tragedies
but ultimately was a
missed opportunity. One
can see the care and dedication of
the author in the text. The audiobook
has excellent narration.
Also available in print and ebook.

Austerity: The History of a
Dangerous Idea

– Mark Blyth
Austerity is an idea that appears
throughout history as a solution to
economic woes but it simply does
not work. It is counterproductive to
the goals of socialists. Austerity does
not spur growth and hurts the lowest
among us. Mark Blyth’s writing is
compelling and convincing.
Available in print, ebook and audio.

Fear City – New York’s
Fiscal Crisis and the Rise of
Austerity Politics
– Kim Phillips-Fein
This book gives a detailed look
at one of the first places affected
by deindustrialization and the
subsequent decimation
of the United States’
most developed welfare
system. This is an
excellent companion
to Mark Blyth’s book,
offering another
example that shows its
impact on the individual
and social space.
Available in print, ebook
and audio.

Age of Anger – The
History of the
Present
- Pankaj Mishra

This bold and
compelling book
challenges the
assumptions of
western mainstream
thought, particularly
that of the post-Cold
War era and offers
an explanation for
civil discontent
and unrest the
world over.
Its thesis is
unfocused at
times but its value
in challenging the hubris and
complacency of western ideologies
is valuable and engaging.
Available in print, ebook and audio.

No Is Not Enough: Resisting
Trump

– Naomi Klein
This book was written for an
American audience but its insights
are useful for socialists the world
over. The last decade has seen
extreme right wing parties and
demagogues rise around the world.
We can learn from the United States’
surprise election and
fervent but flawed
resistance. Her antiTrump strategies
have universal
application. Flokkur
fólksins is on the
rise.
Available in print
ebook and audio.

Postcapitalism: A
Guide to Our Future

– Paul Mason
Mason presents radical
ideas in this very engaging
tome. Even if some may
be unconvincing, the book
on the whole raises many
important questions and
offers insights into our
changing world. Socialists
need to challenge the
consensus of the past
decades by asking similar questions.
Available in print ebook and audio.

Utopia for Realists: How We
Can Build the Ideal World
– Rutger Bregman
Bregman’s book is a quick,
accessible and an
ultimately hopeful
read. He offers
strong cases for
seemingly radical
ideas that could
help achieve the
goals of socialists.
Available in print,
ebook and audio.
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Ungir jafnaðarmenn
beita sér fyrir...
Geðheilbrigði ungs fólks

• Gjaldfrjáls sálfræðiþjónusta í alla
framhaldsskóla
• Sálfræðiþjónusta verði hluti að þjónustu
heilsugæslunnar

Femínisma gegn feðraveldinu
• Burt með bleika skattinn – afnemum vsk á
tíðarvörur og getnaðarvarnir
• Stórsókn gegn kynbundnu ofbeldi með
fræðslu og fjármagni til lögreglu

Menntakerfi framtíðarinnar
• Afturköllum styttingu framhaldsskólans –
leyfum skólunum að ráða tíma náms
• Hluti námslána breytist í styrk –
grunnframfærsla LÍN hækki

16

